
78 HOLOGRAFIKA
  NÉVJEGY 

Balogh Tibor 
ügyvezető & alapító
Holografika Kft.
www.holografika.com

 Milyen stádiumban van?

A 3D Light Field megjelenítőket HoloVizio 
védjeggyel megjelölve forgalmazza a Holografika, 
és számos vevője volt már világszerte az orvosi 
piacról, az egyetemek és kutatóintézetek, autó-
ipar és telekommunikáció területéről.

 Eddigi eredmények, társadalmi hasznosság

Az iparágban jelentős hírnévre tett szert, partnerei 
és referenciái között európai, kanadai, indiai, koreai 
és japán cégek, intézmények is szerepelnek: Shell, 
Christie, ENI, BAE Systems, Renault, Samsung, ISS 
Italy, PSA-Peugeot, University Calgary Neurosurgical 
lab, Orange, CRS4 (I), ITT Hyderabad (India), Honda, 
Korea Telecom stb. A cég a HoloVizio rendszerek 
eladásából eddig összességében 2,5 millió EUR 
bevételre tett szert.

 Referenciák, díjak, megjelenések

A cég megkapta a Red Herring TOP 100 Európa 
díját, és a Világgazdasági Fórum beválasztotta a 
Technológiai Pionír programjába. Az MSZH-tól 
Millenniumi díjat kapott, EUREKA Innovációs díjat 
2012-ben, illetve NVIDIA „Ones to Watch” kitünte-
tést 2014-ben az USA-ban. 

 A továbblépéshez szükséges feltételek

A Holografikának nagyon jó esélye van arra, hogy 
technológiája meghatározóvá váljon a 3D iparág-
ban. A következő lépés az lenne, hogy egy megfelelő 
befektetés segítségével növekedve újabb területeket 
és piacokat hódíthasson meg. 

  Innováció rövid leírása 

A Holografika Kft. kifejlesztette a valódi 
hologramszerű, szemüveg nélküli 3D 
display technológiát, és kitalálta a korlátok 
nélküli, természetes 3D fénytér megjelenítési 
koncepciót, melyet az ipar a jövő 3D televíziós 
és mozirendszerek új kategóriájának és egyik 
lehetséges megoldásának tekint. A cég hitvallása 
így hangzik: „A monitorod dolgozzon, ne a 
szemed fáraszd!” 

A 3D megjelenítés piaca és értéke folyamatosan 
nő, különös tekintettel a szemüveg nélküli 
technológiákra. A fogyasztói piac már a következő 
nagy dologra vár, egy korlátoktól mentes 3D 
technológiára, akár a manapság terjedő VR 
szemüvegeken túl is, ami megalapozhatja 
a következő technológiaváltást.

A HoloVizio technológia hologramgeometriai 
elveken alapul, és a 3D megjelenítés magas 
minőségű változata, mivel más szemüveg nélküli 
technológiákat felülmúló holografikus 3D látványt 
állít elő: természetes (ablakszerű) 3D élményt. 
A tárgyak a képernyő síkja előtt és mögött is 
feltűnhetnek, valódi térérzetet keltve. A látvány 
körbejárható, akárcsak a valóságban, a tárgyak 
mögé is benézhetünk. A display folyamatos 
vízszintes 3D látványt nyújt, ami a látószögön belül 
bárhonnan élvezhető. Nincs pozicionálás, követés, 
érvénytelen zónák, ugráló kép, optikai diszkomfort, 
a nézők száma szinte korlátlan lehet. Csoportos, 
hosszan tartó, mindennapos használatra is 
alkalmas.
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A HoloVizio pixelszám tekintetében és IT 
szempontból 100-szoros kapacitású eszköz a 
hagyományos 3D berendezésekhez képest – egy 
kompromisszum nélküli felhasználóbarát megoldás. 
Mérete, kiépítése változtatható, és nincs más 
magas minőségű megoldás, amelynek segítségével 
olyannak láthatjuk a 3D adatot, ahogyan a tervező 
megalkotta.

A Holografika másik erőssége a 3D fénytérszámítási 
eljárás. A cég évek alatt felhalmozódott tapasztalata 
és széleskörű fejlesztő munkája révén jelentős 
szoftverállományt hozott létre, mely nagyrészt 
kompatibilis a jelenlegi leggyakoribb 3D 
szoftverekkel. A különböző 3D formátumokhoz 
kapcsolódva interaktív, gesztusvezérelt 
megoldásokat dolgozott ki, és még élő 3D 
tartalmakat is elő tud állítani kamerák segítségével.

A cég az európai kutatás jelentős szereplője, 
részt vett az FP6 és 7-es, illetve a Horizon2020 
keretprogramokban. Számos nemzetközi ipari és 
konzorciumi kapcsolattal, tagsággal rendelkezik: 
SPIE, OSA, ICDM, SID, Advanced Image Society, 
illetve aktív a különböző, 3D videóformátumokkal 
foglalkozó szabványosítási testületekben, pl. MPEG 
FTV Group, Light Field AhG, JPEG Pleno.

A Holografikának 33 nemzetközi szabadalma van a 
3D Light Field technológiák területén, és a HoloVizio 
és a Light Field több országban bejegyzett 
védjegyei.

A Holografika különböző kategóriájú 3D display 
megoldásokat kínál a desktop mérettől a világelső 
nagy méretű mozirendszerig:

HoloVizio C80 – szemüveg nélküli 3D mozi, 
HoloVizio 722RC – nagy méretű rendszerek, 
HoloVizio 361 – promóciós display,
HoloVizio 80WLT - desktop monitor.

A sztenderd rendszereken kívül a Holografika 
testreszabott megoldásokat is kínál a vevői igények 
alapján.

A cég folyamatosan tökéletesíti megoldásait, pl. 
növeli a felbontást, javítja a képminőséget, illetve 
fejleszti újabb generációs rendszereit, pl. 3D Light 
Field kamera és hálózati szoftver megoldásait.

A Holografika fókuszában mindig a fejlesztés és 
a jövő termékei állnak: szimulációs rendszerek, 
immerzív megoldások, képernyő nélküli, interaktív 
vizuális valóság és nyitott rendszerek, autóipari 3D 
head-up display megoldások, illetve legújabban – a 
LED falak előretörésével – a szemüveg nélküli 3D 
LED fal megoldások.

A 3D MEGJELENÍTÉS JÖVŐJE


